Junho está com um gostinho todo especial!
Junho está com um gostinho todo especial no
Colégio Anchieta. A cantina A&C Nutrição entrou no
clima do São João e, durante esse mês, está
disponibilizando delícias juninas. Tem amendoim
cozido, o maior sucesso entre os alunos, paçoca,
milho cozido e um bolo de milho muito fofinho.
Afinal, estamos no nordeste, com forte cultura
culinária, e não podíamos deixar essa data passar
em branco.
Mas esse ano junho não é mês apenas de São João. O refeitório está no ritmo da Copa do Mundo,
e na semana de 02 a 06 de junho convocou os torcedores para experimentarem sabores das
seleções que batem um bolão também na culinária! De segunda a sexta feira, homenageamos
países que virão jogar no Brasil com receitas típicas, sinalizadas por suas respectivas bandeiras.
O primeiro dia teve o francês “Quiche Lorraine”. A aluna Gabriela do ANCHIETINHA-Itaigara disse
que ia tirar foto e mandar para mamãe para matar a saudade da temporada na França. Terça-feira
foi o dia da culinária italiana, forte candidata ao título de comida preferida dos alunos, com polpetas
de carne e spaguetti ao sugo. Giullia, estudante do Colégio São Paulo, comemorou a homenagem
aos seus descendentes. A quarta-feira estava com sotaque espanhol, foi servido uma deliciosa
tortilha de batatas. Rafael, aluno da sede Pituba, provou e indicou aos
colegas. Quinta-feira o sabor foi da Inglaterra com a Carne Assada com
Pudim

Yorkshire.

Esse

acompanhamento

salgado

causou

muita

curiosidade nas crianças e brincadeiras com o nome inusitado. E, para
fechar a semana, uma torta de bacalhau dos nossos irmãos portugueses.
Essas ações motivam os alunos, aproximando a cantina e o refeitório dos
estudantes, marcando datas festivas, através da culinária, além de
funcionar como um estímulo extra para que eles experimentem pratos
novos. Animados com as bandeirinhas, a semana deu o que falar, e
muitos já vinham na expectativa de “Que país é hoje? E amanhã, qual vai
ser o homenageado?”.

